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W imieniu wszystkich członków Studenckiego Koła
Naukowego Biologii Medycznej „Antidotum” oraz Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na konferencję
„Biofuzje”, którą kwartalnik EBiŚ objął patronatem.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019
roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Członkowie koła „Antidotum” biorą aktywnie
udział w popularyzacji nauki (wielokrotnie występowali na Nocy Biologów, Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym czy Dniach Uniwersytetu Warszawskiego). Ideą
istnienia koła naukowego jest rozwój i wsparcie młodych naukowców na początku ich kariery.
W 2014 roku „Antidotum” zostało wyróżnione
spośród 6000 kół naukowych z całej Polski w konkur-
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sie „StRuNa” realizowanym pod patronatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja „Biofuzje”
jest interdyscyplinarną konferencję naukową, której poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
Jest ona skierowana do studentów i młodych naukowców zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza biologii i medycyny – w szczególności genetyką medyczną,
immunologią i nowotworzeniem, chorobami cywilizacyjnymi oraz komórkami macierzystymi. W tej edycji
konferencji dodatkowo przyszli i obecni badacze będą
mieli możliwość udziału w warsztatach.
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że tegoroczna
edycja będzie wyjątkowa i okaże się miejscem twórczej
wymiany poglądów, która połączy ekspertów, młodszych pracowników nauki jak i studentów.
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XXIII Konferencja
Dydaktyków Przedmiotów
Przyrodniczych – zaproszenie
Alicja Walosik

„Aktywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody”
Pracownicy Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia przyrodniczego
na wszystkich szczeblach edukacji do udziału w XXIII
Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 września
2019 r., w miejscowości Jaworze koło Bielska Białej,
w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji – Villa Barbara oraz
Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej.Ramowy plan konferencji:
• 24 września 2019 r. godz. 12.00-18.00 – rozpoczęcie konferencji, wykłady plenarne oraz sesja plakatowa,
• 25 września 2019 r. – zajęcia terenowe oraz obrady
w Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu,
• 26 września 2019 r. godz. 9.00-14.00 – obrady
w sekcjach oraz zakończenie konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą się na stronie dydaktyka20.up.krakow.pl
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